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Fysisk aktivitet hos äldre, deras upplevda faciliteter och hinder. 

– En enkätstudie 

 

Physical activity among older people –their experiences of facilitates and barriers –A 

survey  

Abstrakt 
Aerob förmåga och styrka utgör tillsammans de viktigaste fysiologiska komponenterna 

vad gäller förmågan att klara sig själv, öka livslängden och höja livskvaliteten hos äldre 

personer. De flesta äldre uppger dålig hälsa och smärta som det främsta hindret för fysisk 

aktivitet. Syfte: Studiens syfte var att ta reda på den fysiska aktivitetsnivån hos äldre 

personer som är medlemmar i en pensionärsförening, samt vad de upplever som 

faciliteter och hinder till fysisk aktivitet. Metod: En enkät utformades och delades ut 

under ett lokalt pensionärsmöte i Luleå, endast medlemmar över 65 år inkluderades. För 

att mäta fysisk aktivitet användes Kerstin Frändins aktivitetsskala som har visat sig ha 

god reliabilitet och validitet. Resterande frågor utformades av författarna utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Resultat: Etthundra enkäter delades ut vilket resulterade i en 

svarsfrekvens på 95 %. De flesta utförde lättare fysisk aktivitet 2-4 timmar per vecka 

eller mer ansträngande motion 1-2 gånger per vecka. Det fanns ett signifikant samband 

mellan aktivitetsnivå och upplevd hälsa (p=0,001). Aktiviteter, utbud och närhet visade 

sig vara de viktigaste faktorerna för fysisk aktivitet bland de äldre. De vanligaste 

upplevda hindren var krämpor och värk. Konklusion: Det fanns ett signifikant samband 

mellan fysisk aktivitet och upplevd hälsa. De flesta skattade att deras aktivitetsnivå låg på 

3-4 på Kerstin Frändins 6-gradiga aktivitetsskala. De viktigaste faciliteterna för fysisk 

aktivitet visade sig vara aktiviteter, närhet och utbud medan krämpor och värk var det 

vanligaste hindret till fysisk aktivitet.  

 

Nyckelord: fysisk aktivitet, hinder, faciliteter, träning, äldre.  
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I takt med förbättrade levnadsförhållanden har andelen äldre i populationen ökat i de 

flesta länder i västvärlden (Vogel et al., 2009). Vad som klassificeras som äldre varierar i 

litteraturen, i likhet med de flesta svenska studier definieras äldre i den här studien som 

personer från 65 år och uppåt. Med den definitionen är över 17 % av Sveriges befolkning 

äldre. År 2030 beräknas siffran ha stigit till 25 % (Lindelöf, 2008). Mer än varannan 

pensionär är medlem i någon av Sveriges två största Pensionärsföreningar, 

Pensionärernas Riksorganisation eller Sveriges Pensionärsförbund (www.pro.se, 2009; 

www.spf.se, 2009).  

 

Med ökad livslängd följer fler år som pensionär men det går inte att säga om det är friska 

eller sjuka år som läggs till i livet. Långvariga sjukdomar har visserligen ökat statistiskt 

men det går inte att säga om det är en reell ökning eller om det beror på att diagnostiken 

har förbättrats. Allt fler äldre skattar allt sin hälsa som god vilket tyder på att de upplever 

god hälsa trots sjukdomar eller funktionsnedsättningar (Socialstyrelsen, 2009). 

Världshälsoorganisationen (1946) definierar hälsa som ”fullständigt välbefinnande såväl 

fysiskt, psykiskt som socialt och inte endast frånvaro av sjukdom eller handikapp”. Den 

subjektiva upplevelsen av hälsa påverkas bland annat av vilka krav man ställer på den 

egna hälsan och vilka referensramar man har (Socialstyrelsen, 2009).   

 

Den naturliga åldersprocessen innebär en försämring av aerob kapacitet och nedbrytning 

av muskelmassa och styrka, denna process liknar på många sätt det som sker vid fysisk 

inaktivitet (Vogel et al., 2009; Hurley & Roth, 2000). Det finns studier som tyder på att 

en stor del av nedbrytningen har sekundära orsaker såsom minskad fysisk belastning 

(Clarke 2004). Hos äldre utgör aerob kapacitet och styrka tillsammans de viktigaste 

fysiologiska komponenterna vad gäller förmågan att klara sig själv, öka livslängden samt 

höja livskvaliteten (Vogel et al., 2009; Hurley & Roth, 2000). 

 

Fysisk aktivitet definieras som "kroppsrörelser till följd av musklers kontraktion vilket 

ökar energiåtgången" medan träning tillhör en underkategori som är inriktad på att 

förbättra den fysiska funktionen (www.cdc.gov/nccdphp/sgr/pdf/sgrfull.pdf, 1996).  

Regelbunden fysisk aktivitet eller träning minskar risken för funktionsnedsättning, att 

http://www.spf/
http://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/pdf/sgrfull.pdf
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insjukna i olika sjukdomar och sjukdomstillstånd samt att drabbas av för tidig död 

(Lindelöf, 2008; Schutzer & Graves, 2004). Dessutom bidrar det också till psykologiskt 

välmående och medför att den kognitiva funktionen förbättras (Lindelöf, 2008; Vogel et 

al, 2009; Levkoff, Berkman, Balsam, Minaker, 1996; Kruger, Buchner, Prohaska, 2009). 

 

Tidigare ansåg det att styrkeökningen hos äldre som styrketränade enbart berodde på 

neuromuskulära faktorer (Hurley & Rooth, 2000) men flera senare studier har visat att 

muskelmassan ökar hos äldre likaväl som hos yngre individer (Borst, 2004; Clarke, 2004; 

Narici, Reeves, Morse, Maganaris, 2004). Med stigande ålder minskar även den 

maximala syreupptagningsförmågan. Det förefaller dock som att hela 50 % av 

försämringen av den aeroba kapaciteten beror på sekundära faktorer såsom övervikt, 

fetma och minskad fysisk aktivitet (Hurley & Roth, 2000). Äldre personer med låg aerob 

kapacitet tenderar att hamna i en ond cirkel där de undviker fysisk aktivitet vilket leder 

till ytterligare minskad muskelmassa och i förlängningen ännu sämre aerob kapacitet 

(Vogel et al., 2009). 

 

År 2008 publicerade U.S. Department of Health and Human Services rekommendationer 

för fysisk aktivitet. För att få en påtaglig hälsoeffekt skall äldre delta i måttlig intensiv 

fysisk aktivitet minst 150 min/vecka, intensiv fysisk aktivitet 75 min/ vecka eller lika 

många minuter förlagda på både måttlig som intensiv fysisk aktivitet. Aktiviteterna skall 

dessutom vara utspridda över hela veckan. Dessa rekommendationer är menade som ett 

minimum, ytterligare fysisk aktivitet leder till större hälsovinster. Enligt Lindelöf (2008) 

leder högintensiv träning till bättre resultat än träningsprogram med lägre intensitet. 

Vardagliga aktiviteter som att promenera istället för att åka bil och ta trapporna istället 

för hissen är enkla sätt för att öka den totala mängden fysisk aktivitet (Vogel et al., 2009).  

 

För att öka aktivitetsnivån bland äldre är det viktigt att veta vad som motiverar och 

hindrar dem från att vara fysiskt aktiva. För att uppnå en helhetssyn är det av betydelse 

att väga samman både hinder och motivation då det ofta finns samband mellan dessa. I 

motsats till yngre som ofta uppger tidsbrist som främsta hindret för fysisk aktivitet och 

träning så uppger äldre personer ofta dålig hälsa och smärta som det största hindret för 
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fysisk aktivitet och träning (Shutzer & Graves 2004). Äldre personer har dock ofta 

kunskap och är ofta medvetna om de fördelar som kan fås av fysisk aktivitet men inte hur 

stor betydelse den fysiska aktiviteten har (Simpson et al., 2005). Andra upplevda hinder 

för fysisk aktivitet och träning hos äldre är svettning, andfåddhet och muskelömhet vilket 

av många förknippas med mer skada än nytta. Miljön inverkar också på aktivitetsnivån, 

personer som bor långt ifrån parker, golfbanor, badhus, promenadslingor och liknande 

har visat sig vara mer inaktiva än de som bor nära. Brist på energi, ogynnsamma 

väderförhållanden är andra faktorer som inverkar negativt på aktivitetsnivån. Bland 

upplevda motivatorer finns en önskan om bättre kondition, bibehållen form, oro för 

hälsan och upplevelsen av att träning medför ett ökat välbefinnande (Shutzer & Graves, 

2004). Newson och Kemps (2007) visade att det fanns en signifikant skillnad bland män 

och kvinnor vad gäller motivation, kvinnorna rankade hälsofaktorer högre än män som 

istället oftare tränade för utmaningens skull. Vad gäller barriärer skattade kvinnorna oro 

och brist på kunskap signifikant högre än vad männen gjorde. Enligt Lindelöf (2008) är 

de vanligaste rapporterade barriärerna för fysisk aktivitet och träning hos äldre är 

försämrad hälsa, trötthet, motivation, obehag eller oro på grund av smärta. Kvinnorna 

upplevde smärta och socialt obehag som de främsta barriärerna till fysisk aktvitet medan 

det för männen var brist på motivation.  

 

Ökad fysisk aktivitet innebär såväl promotion av hälsa såväl som sekundärprevention av 

en rad olika sjukdomar (Kostenius & Lindqvist, 2006; Warburton, Nicol, Bredin, 2006). 

Då det finns ett väl dokumenterat samband mellan fysisk aktivitet och hälsa är det av stor 

betydelse att fysisk aktivitet och träning främjas ur både ett personligt såväl som ett 

samhällsekonomiskt perspektiv (SBU, 2007).  

 

Flera studier visar att många äldre inte når upp till de rekommenderade kvoterna av fysisk 

aktivitet (McDermott & Mernitz, 2006; Schutzer & Graves, 2004; Socialstyrelsen, 2009). 

Det är av intresse att ta reda på om det finns behov av att öka den fysiska aktiviteten även 

hos grupper som fortfarande har ett gott hälsotillstånd. Detta skulle kunna förebygga 

framtida sjuklighet. I pensionärsföreningar spelar aktiviteter och gemenskap en central 

roll (www.pro; 2009; www.spf; 2009). De äldre som har mycket svåra 
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funktionsnedsättningar förmodas inte kunna delta aktivt i dessa föreningar. För att kunna 

öka aktivitetsnivån hos äldre anser vi att det är av vikt att ta reda på vilka faciliteter och 

hinder de upplever. Denna kunskap skulle kunna bidra till att sjukgymnaster lättare kan 

hjälpa äldre personer att bli mer fysiskt aktiva och kanske framförallt att bibehålla en 

aktiv livsstil vilket enligt Shutzer et al., (2004) många gånger är den största utmaningen.    
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Syfte 
Studiens syfte var att ta reda på den fysiska aktivitetsnivån hos äldre personer som är 

medlemmar i en pensionärsförening, samt vad de upplever som faciliteter och hinder till 

fysisk aktivitet. 

Frågeställningar 

 Hur fysiskt aktiva är äldre personer som är medlem i en pensionärsförening? 

Skiljer sig aktivitetsnivån beroende på:  

o Kön?  

o Ålder?  

o Upplevd hälsa? 

 

 Vilka faciliteter till fysisk aktivitet upplever de äldre? 

 Vilka hinder upplever de äldre till fysisk aktivitet? 

Metod 

Mätmetod 

Studien genomfördes med en kvantitativ ansats. För att ta reda på hur fysiskt aktiva äldre 

personer är användes Kerstin Frändins aktivitetsskala vilken har visats ha god reliabilitet 

och validitet (Frändin & Grimby, 1994). En mindre modifiering gjordes så att de fick 

skatta sin fysiska aktivitet det senaste året istället för det senaste sommar– respektive 

vinterhalvåret. Ytterligare frågor utöver aktivitetsskalan utformades rörande 

bakgrundsfakta samt två öppna frågor om vad som möjliggör respektive hindrar dem från 

att vara fysisk aktiva. Enkäten (se bilaga 2) testades av två äldre personer, därpå 

justerades de oklarheter som belystes av testpersonerna. 

Procedur 

Sveriges Pensionärsförening i Luleå kommun kontaktades och informerades om studiens 

syfte och metod, därefter fick de förfrågan om det fanns intresse att delta i studien. Vi 

bjöds in till ett medlemsmöte för att distribuera enkäterna. Ett informationsblad (se bilaga 

1) utformades och testades därefter av två äldre personer varpå några justeringar gjordes. 

Under mötet informerades medlemmarna om studiens syfte och metod både muntligt och 

skriftligt via informationsbladet. De informerades även om att deltagandet var anonymt 
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samt att slutresultatet kommer att finnas tillgängligt på Luleå Tekniska Universitets 

hemsida. Då äldre definierats som personer över 65 år undanbads förtidspensionärer att 

delta i studien. Enkäterna delades ut och samlades in på plats i förhoppning att 

svarsfrekvensen skulle bli så hög som möjligt. Vi fanns även på plats i syfte att kunna 

besvara frågor samt för att finnas till hands vid eventuella skriv- och lässvårigheter hos 

deltagarna. Materialet kommer att destrueras när studien är sammanställd. 

Deltagare 

Enkäten delades ut till 100 medlemmar i Sveriges Pensionärsförening i Luleå kommun 

vilket resulterade i 95 inlämnade enkäter. Bakgrundsuppgifter hos deltagarna redovisas i 

nedan i tabell 1. 

 

Tabell 1. Bakgrundsuppgifter hos deltagarna. 

Kön Kvinnor: 72 %  

Män: 28 % 

Ålder 75 år  

Std: ± 7 år 

Civilstånd Sammanboende: 57 % 

Ensamboende: 40 % 

Upplevd 

hälsa 

Dålig: 5 % 

God: 67 % 

Mycket god: 25 %  

 

Statistik 

Vid bearbetning av insamlad statistik användes SPSS (Statistical Package for Social 

Science, SPSS Inc., Chicago, USA, version 11,0). De metoder som användes framgår av 

tabell 2. Signifikansnivån bestämdes till 0.05. Vid sammanställningen av enkäterna 

delade vi, oberoende av varandra, in svaren i olika kategorier. De öppna frågorna gav 

utrymme för deltagaren att ge fler än ett svar.  
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Tabell 2. Statistiska metoder. 

 Bakgrundsdata Fysisk 

aktivitet 

kön 

Fysisk 

aktivitet        

- ålder 

Fysisk 

aktivitet  

- upplevd 

hälsa 

Faciliteter 

för fysisk 

aktivitet 

Hinder 

för fysisk 

aktivitet 

Deskriptiv 

statistik, 

Frekvens 

X    X X 

Deskriptiv 

statistik 

korstabulering 

 X     

Deskriptiv 

statistik  

Man-Whitney U-

test. 

(Ickeparametrisk) 

 X     

Icke parametrisk 

regression för 

median och 

kvartil 

 X     

Spearmann & 

roh-test, 

ickeparametrisk 

korrelation 

  X X   

 

Etiska överväganden  

Medverkan i studien var frivillig och deltagarna informerades om att deltagandet var 

anonymt samt att enkäterna kommer att destrueras efter användning.  De kompletterande 

frågorna utformades med hänsyn till deltagarnas integritet och var relevanta för studiens 

syfte. De personer som testade enkäten var även de informerade om att deltagandet var 

frivilligt och att deras deltagande var konfidentiellt (Medicinska Forskningsrådet 2000). 

Enkäten kan ha inneburit att deltagarna blev påminda om vikten av fysisk aktivitet vilket 

kan medföra både en positiv press som resulterar i ökad fysisk aktivitet såväl som en 

negativ press i form av skamkänslor. Studiens syfte förväntas väga upp de eventuella 

skamkänslor som somliga kan ha upplevt. Studien förväntades kunna ge ökad kunskap 

och förståelse om äldres aktivitetsvanor och därigenom underlätta arbete i syfte att öka 

fysisk aktivitet för äldre.  
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Resultat 

Fysisk aktivitet 

De flesta skattade sin aktivitetsnivå till 3 eller 4 på Kerstin Frändins aktivitetsskala (se 

figur 1). Männen hade en något större spridning på sin aktivitetsnivå från mestadels 

stillasittande till hård regelbunden träning än kvinnorna (se tabell 3).  

 

 

Figur 1: Fysisk aktivitetsnivå uppdelat på män och kvinnor (Kerstin Frändins aktivitetsskala).  

 

Tabell 3. Spridning av fysisk aktivitet hos män och kvinnor.  

Kvinnor Män 

Kvartil 1 = 3 Kvartil 1 = 3 

Median = 4 Median = 4 

Kvartil 3 = 4 Kvartil 3 = 5 

 

Fysisk aktivitet och ålder 

Det fanns en viss tendens att graden av fysisk aktivitet minskade i takt med ökad ålder 

P=0,09, Roh=0,18 (se figur 2).    
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Figur 2. Korrelation mellan fysisk aktivitet och ålder.  

Fysisk aktivitet och upplevd hälsa  

Det fanns en måttlig korrelation mellan aktivitet och upplevd hälsa (roh=0,34) men 

sambandet var signifikant (p=0,001). Samtliga av de som upplevde dålig hälsa skattade 

sin aktivitetsnivå till grad 2 eller 3 medan många av de som upplevde mycket god hälsa 

angav grad 5 och 6 på aktivitetsskalan (se figur 3). 

 

 

Figur 3. Korrelation mellan fysisk aktivitet och upplevd hälsa.  
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Vad möjliggör/underlättar till fysisk aktivitet 

Totalt 47 personer av de 95 deltagarna valde att svara på frågan om vad som möjliggör 

eller underlättar för dem att vara fysiskt aktiva. Det vanligaste svaret var att det var 

aktiviteten i sig som möjliggjorde eller underlättade fysisk aktivitet. Promenader var det 

svar som förekom mest, andra aktivteter som uppgavs var golf, stavgång och 

gruppträning (se tabell 3).  

 

Tabell 3: Vad som möjliggör/underlättar till att vara fysiskt aktiv. 

Vad som möjliggör och/eller 

underlättar fysisk aktivitet 

Frekvens  Procent 

Aktiviteten i sig 25 53 % 

Utbud och närhet 15 32 % 

Hjälpmedel 8 17 % 

Socialt 7 15 % 

Väder 7 15 % 

Hälsa och medicin 6 13 % 

Känslor och motivation 3 6 % 

Tid 1 2 % 

Inget angivet 48 51 % 

Totalt 120 204 % 

 

Upplevda hinder till fysisk aktivitet 

Krämpor och värk uppgavs som hinder för fysisk aktivitet av 21 personer och utgjorde 

det vanligaste svaret (se tabell 4). 

  

Tabell 4. Vad som hindrar fysisk aktivitet 

Vad som hindrar fysisk aktivitet Frekvens Procent 

Krämpor och värk 21 22 % 

Känslor och motivation 7 12 % 

Väder och miljö 3 3 % 

Tid 1 1 % 

Inget angivet 63 66 % 

Total 95 104 % 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Vi valde att göra en enkätstudie med syfte att ta reda på äldres fysiska aktivitetsnivå samt 

vad som möjliggör respektive hindrar dem från att vara fysiska aktiva. Innan enkäten och 

informationsbrevet delades ut testades de av två äldre personer, vissa revideringar gjordes 

utifrån deras synpunkter. Enkäterna delades ut och samlades in av författarna vid ett och 

samma tillfälle vilket enligt Lind (2001) ger en bättre svarsfrekvens. Endast ett fåtal 

frågor ingick i enkäten vilket också kan ha bidragit till den höga svarsfrekvensen. Då vi 

fanns på plats kunde vi besvara de frågor som uppkom, detta kan ha påverkat hur 

deltagarna valde att svara på enkätens frågor. Det uppstod dock endast ett fåtal frågor och 

dessa besvarades så neutralt som vi fann möjligt. Deltagarna kan även ha påverkats av 

varandra då de satt i grupper under tiden de besvarade frågorna. Vi förmodar ändå att de 

kunde svara sanningsenligt på frågorna. Bakgrundsfrågorna utformades utifrån studiens 

syfte. En av frågorna gällde självskattad hälsa vilket är väletablerat och det anses vara ett 

värdefullt mått på hälsa (Jylhä, 2009).   

 

Kerstins Frändins aktivitetsskala består av två delar, varav den ena innefattar 

hushållaktiviteter. Enligt Fyss (2008) innefattar fysisk aktivitet även hushållsarbete, det 

var därför naturligt att använda den del av Kerstin Frändins aktivitetsskala där 

hushållsaktiviteter inkluderas. För att ge en rättvisande bild av har dessutom Frändin och 

Grimby (1994) visat att hushållsaktivitet bör inkluderas eftersom framförallt äldre 

kvinnor skattar sin aktivitetsnivå högre om det finns med. Frändin & Grimby (1994) har 

även visat att både män och kvinnor skattar sin fysiska aktivitet högre under 

sommarhalvåret. Då det inte ingick i vår studies syfte att undersöka skillnader mellan 

sommar- och vinterhalvår gjordes en mindre modifiering av Kerstin Frändins 

aktivitetsskala, detta genom att deltagarna fick skatta sin aktivitetsnivå det senaste året 

istället för senaste sommar- respektive vinterhalvåret. Det är möjligt att detta kan ha 

påverkat resultatet men det går endast att spekulera i på vilket sätt. Enkäten lämnades ut 

under tidig höst och alltså låg sommar närmare i tid än vinter, vi finner det därför mer 

troligt att deltagarna skattade sin aktivitetsnivå något högre än tvärtom. Studien 
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resulterade i en mycket god svarsfrekvens (95 %) men det var 51 % som inte uppgav 

några möjligheter och 66 % som inte angav några hinder till fysisk aktivitet. Deltagandet 

var frivilligt och de valde själva vilka frågor de ville svara på, därför kan vi endast 

spekulera i om de inte upplevde några möjligheter eller hinder till fysisk aktivitet eller om 

de valde att inte svara av andra skäl. Öppna frågor användes för att ge så mycket 

information som möjligt men det är möjligt att svarsfrekvensen hade blivit högre om det 

funnits kryssalternativ. En del av syftet var att ta reda på vad som möjliggör fysisk 

aktivitet medan liknande studier har haft som syfte att ta reda på vad som motiverar till 

fysisk aktivitet. Vi valde att formulera oss på detta sätt för att få en mer tydlig motsats till 

hinder, men vi är medvetna om att en annan formulering hade kunnat ge andra svar och 

möjligen en bättre svarsfrekvens.   

 

Svaren från de öppna frågorna delades in olika kategorier, detta innebar att svaren i viss 

mån tolkades. Genom att indelningen gjordes av oss, oberoende av varandra bör 

tolkningen ha blivit mer objektiv. All data fördes in i SPSS, genom att ett flertal stickprov 

gjordes minimerades risken för felkällor.   

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på hur fysiskt aktiva äldre personer är samt vad som 

möjliggör respektive hindrar dem från att vara fysiskt aktiva. Resultatet visade att 78 % 

utförde lätt till måttligt ansträngande fysisk aktivitet regelbundet och att endast 3 % var 

mestadels stillasittande. Fysisk aktivitet och upplevd hälsa visade sig ha ett mycket starkt 

positivt samband (p<0,001). Det är dock inte möjligt att utifrån denna studie avgöra som 

de upplever bättre hälsa för att de är mer fysiskt aktiva eller om de är mer fysiskt aktiva 

för att de upplever bättre hälsa.  

Fysisk aktivitet 

Dagens pensionärer är mer aktiva än för 25 år sedan (Stiftelsen Stockholms läns 

äldrecentrum, 2001). I vår studie uppgav de flesta att de utförde lätt eller måttlig 

ansträngande fysisk aktivitet regelbundet. Statistiska Centralbyrån (2006) har visat på 

liknande resultat men det var färre ålderspensionärer som motionerade en gång i veckan 

eller mer jämfört med vår studie. Deltagarna i vår studie är troligen aktivare än 

genomsnittet då de är aktiva i en pensionärsförening och resultatet i denna studie kan 
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därför inte generaliseras till att gälla hela den äldre populationen. Vi ställer oss frågande 

till om det är aktiva pensionärer som väljer att engagera sig i föreningar eller om de blir 

mer aktiva på grund av att de är medlemmar. I pensionärsföreningar förenas fysiska, 

sociala och kulturella aktiviteter vilket bidrar till bättre upplevd hälsa (Stiftelsen 

Stockholms läns äldrecentrum, 2001). 

 

Kriterierna för att uppnå nivån ”lätt fysisk ansträngning” på Kerstin Frändins 

aktivitetsskala innebär ”lättare fysisk ansträngning” omkring 2-4 timmar per vecka och 

kriterierna för nästa nivå innebär ”mer ansträngande motion” 1-2 gånger i veckan. Detta 

räcker inte för att uppnå rekommendationerna för att bibehålla eller förbättra en god hälsa 

hos äldre enligt U.S. Department of Health and Human Services (2008). Däremot kan 

även måttlig vardagsmotion förbättra hälsan jämför med att inte röra sig alls (Stiftelsen 

Stockholms läns äldrecentrum, 2001).  

 

Frändin & Grimby (1994) har visat att om hushållsaktiviteter inkluderas i kriterierna 

medför detta att kvinnor uppnår en högre aktivitetsnivå än om det inte inkluderas. Äldre 

kvinnor utför hushållsaktiviteter i större utsträckning än äldre män (Frändin & Grimby, 

1994). Vår hypotes är att fler kvinnor uppnår kriterierna för lätt fysisk ansträngning i 

högre grad än männen på grund av att de utför hushållsaktivteter i större utsträckning. 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2006) motionerar äldre män mer än äldre kvinnor, i vår 

studie hade männen en något större spridning från mycket låg till mycket hög 

aktivitetsnivå än kvinnorna och det var endast män som utförde hård regelbunden träning. 

Att kvinnor inte utför lika hård träning som männen kan vara en generationsfråga då det 

tidigare inte har ansetts ”kvinnligt” att träna (www.rf.se). En annan anledning kan vara att 

nedsatt rörelseförmåga och värk är vanligare bland kvinnor (Statistiska Centralbyrån, 

2006).  

 

Sambandet mellan fysisk aktivitet och upplevd hälsa var signifikant i denna studie 

(p=0,001). Det är väldokumenterat att fysisk aktivitet leder till bättre hälsa (McDermott 

& Mernitz, 2006; Wurburton et al., 2006; Newson & Kemps, 2007; Vogel et al., 2009, 

Bean et al., 2004). De flesta (93 %) upplevde god eller mycket god hälsa trots att 22 % 

http://www.rf.se/
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uppgav att de hade krämpor och värk som hindrade dem från att vara fysiskt aktiva. Att 

äldre personer skattar sin hälsa som god eller mycket god trots sjukdom stöds av tidigare 

forskning (Lindelöf, 2008; Socialstyrelsen, 2009). Även enligt Stiftelsen Stockholms läns 

äldrecentrum (2001) kan hälsan upplevas som god trots sjukdomar eller 

funktionsnedsättningar men ofta är det relaterat till huruvida man klarar av vardagsnära 

aktiviteter.  

Vad som möjliggör respektive hindrar fysisk aktivitet 

Det vanligaste svaret var att det var aktiviteten i sig som möjliggjorde eller underlättade 

för de äldre till att vara fysiskt aktiva. Även utbud och närhet var viktigt för fysisk 

aktivitet, detta har även visats av Booth, Bauman, Owen, Gore (1997). Utifrån denna 

kunskap anser vi att det bör finnas ett brett och lättillgängligt utbud för äldre. Det var 

bara 13 % som motionerade av hälsoskäl trots att 22 % uppgav krämpor och värk som 

hinder för fysisk aktivitet. Detta överrensstämmer med Lindelöf (2008) där obehag på 

grund utav smärta visat sig vara ett stort hinder för fysisk aktivitet framförallt hos 

kvinnor. Hjälpmedel möjliggjorde fysisk aktivitet hos 17 % individer, vi tror därför att 

rätt hjälpmedel skulle kunna öka den fysiska aktivitetsnivån hos äldre. Det kan även vara 

andra insatser som behövs för att öka äldre personers aktivitetsnivå, exempelvis 

smärtlindring, information eller instruktion i hur de kan träna. Istället för att utesluta 

träning vid smärttillstånd eller vid sjukdomar så kan träningen modifieras och 

individanpassas till individens träningsmål och fysiska samt psykiska kapacitet. Endast  

1 % uppgav tid som hinder för fysisk aktivitet, därför tror vi att om det erbjuds ett brett 

och lättillgängligt utbud av fysisk aktivitet för äldre så kommer äldre personer delta i hög 

grad. Genom att lindra och behandla krämpor och värk, samtidigt som möjligheter till 

fysisk aktivitet ges, tror vi att äldre personers hälsa och välbefinnande kan förbättras 

vilket enligt SBU (2007) leder till lägre sjukvårdskostnader. Det har visat sig att äldre 

personer som fått råd om att träna av hälso- och vårdpersonal också utför träning i större 

utsträckning än de som inte fått råd (Hirvensalo, Heikkinen, Lintunen och Rantanen 

2003;  Schutzer & Graves 2004). Vi anser att folkhälsan skulle kunna förbättras för äldre 

genom tidiga insatser innan krämpor och värk har blivit ett hinder för fysisk aktivitet och 

träning. Krämpor och värk är dock mycket vanligt förekommande även hos äldre som 

upplever god eller mycket god hälsa. Om sjukgymnasten får en mer naturlig roll inom 



15 

 

friskvård och preventivt arbete skulle denna grupp av äldre kunna vara en del av friskvård 

istället för sjukvård. 
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Konklusion 

Det fanns ett mycket starkt positivt samband mellan fysisk aktivitet och upplevd hälsa. 

De flesta skattade att deras aktivitetsnivå låg på 3-4 på Kerstin Frändins 6-gradiga 

aktivitetsskala. Resultatet tyder på att äldre personer som är föreningsaktiva också är 

något mer fysiskt aktiva än genomsnittet men ändå når de inte upp till allmänna 

rekommendationer. De viktigaste faciliteterna för fysisk aktivitet visade sig vara 

aktiviteter, närhet och utbud medan krämpor och värk var det vanligaste svaret till vad 

som hindrar fysisk aktivitet.  
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Bilaga 1. 
Hej! 

Vi heter Carin Stenerås och Anna Johansson och läser Sjukgymnastprogrammet vid 

Luleå Tekniska Universitet. För att få en ökad kunskap om äldres motionsvanor och 

välmående vill vi undersöka hur fysiskt aktiva personer över 65 år är. Undersökningen 

kommer att resultera i en C-uppsats.  

 

Människan är gjord för att vara i rörelse. Idag finns det starka bevis för att äldre personer 

på samma sätt som yngre har mycket att vinna på fysisk aktivitet/träning vad gäller hälsa 

och välmående. Det är viktigt att hitta en aktivitet/träningsform som man själv trivs med 

och klarar av utifrån sina egna förutsättningar. Flera studier visar att det aldrig är för sent 

att börja träna. 

 

Vi är mycket tacksamma om Du vill delta i studien genom att svara på en enkät som inte 

tar särskilt lång tid att fylla i. Vi finns till hands för att kunna svara på frågor om något är 

oklart. Naturligtvis är deltagandet frivilligt och ditt svar kommer inte att kunna 

identifieras i de datasammanställningar som kommer att göras. När uppsatsen är 

färdigställd kommer allt material att förstöras. Din medverkan är betydelsefull.   

  

När studien är klar kommer den att finnas tillgänglig på Luleå Tekniska Universitets 

hemsida (www.ltu.se) under länken examensarbete 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Johansson (tele: 070 972 73 71) 

Carin Stenerås (tele: 070 874 81 83) 

Sjukgymnastprogrammet  

Luleå Tekniska Universitet 



 

Bilaga 2. 

Enkät om fysisk aktivitet och träning 
 

Är du:  
  

 Man    

 

 Kvinna   
 

 

Ålder: ________ (år) 
 

 

Civilstånd: _________________ 

 

 

Hur upplever du din egen hälsa? 

 

 1. Mycket dålig   
 

 2. Dålig    
 

 3. God   
 

 4. Mycket god   
 

 



 

1). Hur fysiskt aktiv uppskattar du att du har varit det 

senaste året? (Kryssa för det svarsalternativ som passar bäst in 
på Dig) 

 

 Knappast något alls 

 

 Mestadels stillasittande, ibland någon promenad, lättare 

trädgårdsarbete eller liknande, ibland lätt hushållsarbete såsom 

uppvärmning av mat, damning och undanplockning. Har dock inte 

huvudansvaret för detta.  
 

 Lättare fysisk ansträngning omkring 2-4 timmar per 

vecka, t ex. promenader, fiske, dans, ordinärt trädgårdsarbete etc. 

Även promenader till och från affären flera gånger per vecka. Har 

huvudansvaret för lätt hushållsarbete, såsom matlagning, damning, 
undanplockning och bäddning och/eller hjälper till vid 

veckostädning.  

 

 Mer ansträngande motion 1-2 gånger per vecka, t ex. 

motionslöpning, simning, motionsgymnastik, tyngre 

trädgårdsarbete, byggarbete alternativt lättare fysisk aktivitet 

mer än 4 timmar per vecka. Sköter allt hushållsarbete själv, 

lättare såväl som tyngre. Veckostädar med dammsugning, 

golvtorkning och fönsterputsning.  
 

  Mer ansträngande motion minst 3 timmar per vecka, t ex. 

tennis, simning, motionslöpning etc.  

 

 Hård träning regelbundet och flera gånger i veckan, där 

den fysiska ansträngningen är stor, t ex. löpning, skidåkning. 



 

2). Finns det något som möjliggör/underlättar för dig 

att vara fysiskt aktiv? I så fall vad?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3). Finns det något som hindrar dig från att vara fysiskt 

aktiv? I så fall vad? 

 

 

 
 


